KINDERRECHTEN-SPEURTOCHT
LANGS NICARAGUAANSE MUURSCHILDERINGEN IN DELFT
van 18 t/m 22 november 2020

voor kinderen van 6 tot 18 jaar

Een project van Stedenband Delft-Estelí en Delft4globalgoals
De route langs de Muurschilderingen kan in willekeurige volgorde gelopen of gefietst worden.
Let wel op dat je de letters van de goede antwoorden in de juiste vakjes noteert.
De zin die je moet maken begint met de letters van het antwoord van Muurschildering nr 1.
Vervolgens vul je de letters van Muurschilderingen nrs 2/3/extra/6/7/9/11 in.
Heb je de zin gevonden, maak die dan af met een slagzin.
Er zijn nog meer kinderrechten-muurschilderingen. Deze vind je in het document ‘Culturele wandelroute Delft’.
Sommige (nummers 4/12/13) kan je zelf gaan bekijken. Andere muurschilderingen (nrs 1/5/8/10) zijn vanaf de straat niet zichtbaar .

Vergeet niet uiterlijk 23 november je zin en slagzin met je naam en leeftijd te mailen naar: info@delft-esteli.nl

Nummer
op kaart
1

Locatie

Vraag

Kies het goede antwoord

Basisschool Libel, Van Slingelandtstraat 4

Welk recht wordt op de muurschildering in het groene
vlak uitgebeeld?

1) Recht op onderwijs
2) Recht op eigen mening
3) Recht op naam
1) Recht op een veilige omgeving
2) Recht op spelen & vrije tijd
3) Recht op vrijheid van geloof
1) Zweden Nederland
2) Nederland Nicaragua
3) Nicaragua Frankrijk
1) Platanen
2) Beuken
3) Dennenbomen
1) Uil
2) Vlaamse gaai
3) Specht
1) Veiligheid
2) Educatie
3) Allebei
1) Zij liggen te luieren
2) Zij zijn aan het werk
3) Zij maken muziek
1) 20 november
2) 21 november
3) 22 november

NB: Geen toegang tot schoolplein. Muurschildering
vanaf de straat te zien

2

Bleekerhof. Door de poort naast Hugo de Grootstraat
nr 30. Tip: Zoek de muurschildering aan de linkerkant op
het pleintje

3

Oude Delft 137

Extra punt

Doelenplein

6

Doelenstraat,
pleintje naast nr 122

7

Margrietschool, De Vriesstraat 1

niet op kaart

In overdekte doorgang naar parkeergarage

NB: Geen toegang tot schoolplein. Muurschildering is
door hek heen te zien

9

Pootstraat, hoek Krakeelpolderweg

11

Monument tegen kinderarbeid, Agnetapark, langs
het water bij Zocherweg

Deze muurschildering beeldt het kinderrecht om op te
groeien bij familie. Welke recht beeldt de muurschildering
ook uit?
Van welke 2 landen zijn de vlaggen?

Het recht op natuur is (nog) geen officieel kinderrecht.
Maar natuur is wél belangrijk voor kinderen. Welke
bomen groeien erop dit plein? (Tip: let op naam van hotel)
Hier zie je een jongen in een rolstoel en een jongen op de
schommel. Wat voor soort vogel is aan het eten?
Kinderen in Estelí, een stad in Nicaragua (Midden
Amerika) gaan vaak met de schoolbus naar school. Met
welk kinderrecht heeft dit te maken?
Sommige kinderen op de schildering
spelen niet en gaan niet naar school
Welke datum is het internationale Kinderrechtendag?

Vul hieronder de antwoorden in (4 letters per vraag) en maak de zin af:

…………………………………………………………………….., omdat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

EENB
HETB
MENZ
IJZON
ELAN
EGTW
VLAG
GRIJK
ELEE
STEK
VERH
KAAS
BONT
HONG
INDE
AAND
AUTO
RREC
LASA
HTVI
STOP
NDIK
OPEN
ELEN

